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évszázadáról, amelyben – részben a bevándorlás 
miatt – kicserélődött a homogén lakosság.

Finn felesége révén ugyanakkor érzékenyen át-
látja – sőt átérzi – a svéd–finn viszony bonyolult-
ságát is, ami miatt a kötetet olvasván az az érzése 
lehet az embernek, hogy folyamatosan több szem-
szögből látja ugyanazt. Gulyás egyszerre alkalmaz-
za a külső és a belső látószöget, legyen szó a saját 
sorsáról vagy Stockholm egyik első fekete lakójá-
nak, Diopnak a hozzá való viszonyáról, aki, ahogy 
írja, mivel „kommunista” – értsd: kelet-európai – 
könyveket árult, benne látta a „feketék felszabadu-
lásának katonáját”.

Ugyanígy veszi sorra az új svéd állampolgáro-
kat is, a muszlimokat, a románokat, a szlovéneket 
és a többieket. Ugyanakkor – és ezt érdemes megta-
nulni Gulyástól – folyamatosan reflektál saját szim-
pátiáira és antipátiáira is, megjegyzi például, hogy 
mivel kizárólag szimpatikus szlovénekkel találko-
zott, nem tudja másként jellemezni őket, ami olyan, 
mintha egy külföldi a budapesti belvárosban egy 
sólyommal a karján sétáló úr látványa miatt úgy 
vélné, minden magyar solymász.

Aztán sorra kerülnek persze a cigányok, a görö-
gök, az oroszok és a németek is, megannyi sztereo-
típia, meglepetés és történet. A történetek mögött 
azonban mindvégig ott van a folyamatosan anali-
záló és értelmező könyvtáros; aki, miközben bár-
milyen viszonyba is kerül bárkivel, a lehető legrövi-
debb úton próbál eljutni a másik emberig.

A lappok könyvtári helyzetéről

Hogy miért értett szót mindenkivel, annak magya-
rázata egyszerű: humanista volt. Éppúgy, mint a 
római hétköznapokról, majd a dél-amerikai életről 
számot adó kollégája, Lénárd Sándor. Valószínűleg 
ez indította arra, hogy mesekönyvet készítsen ci-
gány gyerekekkel, tanulmányozza a lappok könyv-
tári ellátottságát, majd egyre mélyebbre és mé-
lyebbre ássa magát a kisebbségkutatásban, legyen 
szó bevándorlókról vagy a vakokról, akiknek a 
hangoskönyv-ellátásáról írt tanulmányt.

Szimbólum értékű, hogy a rendszerváltás 
után a svéd könyvtári díjakkal kitüntetett Gulyás 
Miklós nem az anyaországban, hanem Erdélyben, 

a már említett marosvásárhelyi Látóban kezdett 
publikálni, és szintén Vásárhelyen a Mentor Kiadó 
jelentette meg először az önéletrajzi Hazatérést 
(1998), majd a Wesselényi Miklóst középpontba ál-
lító Találkozások és búcsú című kötetet 2003-ban.

Egy, a Terasz.hu-nak adott interjújában – 
„Interjú Gulyás Miklós Stockholmban élő magyar 
íróval”, a szerző Gergely Tamás, dátum nélkül – az 
író így fogalmaz: „Az identitások a szituációktól 
függnek. Akinek egyetlen, begyökeresedett identi-
tása van, nem akarja magát megismerni. De hogy 
mégis mondjak valamit: A magyar néphez nem tar-
tozom, hanem része vagyok. Fél évszázados svéd 
tartózkodásom meg kevés, hogy svédnek tartsam 
magam. De néha lojális vagyok velük szemben. 
A zsidóságom miatt pedig környezetem nyaggat 
minduntalan. Ezek az anti- és filoszemiták szívják 
a véremet. Blokkolják az agyam.”

Mélyebbre és mélyebbre ásva a Gulyás 
Miklós-szövegekben, beleértve a vele készült 
beszélgetéseket, az olvasónak az az érzése lehet, 
hogy azokat a bizonyos „szituációkat” kihasz-
nálva egyszerre próbálta megfejteni az igencsak 
változóban lévő Európa és önmaga folyamatosan 
alakuló identitását, mintha egy olyan mozai-
kot próbálna összerakni, amely eleve nem lehet 
„örökké” érvényes.

Legfeljebb az óbudai zsidó órás fia életidejé-
ben, aki egyszerre óbudai, magyar, zsidó, svéd, 
felesége révén finn, átérzi a magyar (erdélyi) ki-
sebbség sorsát, mindeközben egy olyan földrészen 
él, amelynek egy szűk sarkában – Svédországban 
– élesben nézheti végig 19 éves korától 75 éves ko-
rában bekövetkezett haláláig, hogy egy évszáza-
dokig majdnem homogén lakosságú állam kény-
telen újradefiniálni önmagát. Gulyás Miklós nem 
kongat vészharangot. Nem írja sehol, hogy „jobb” 
vagy „rosszabb” az a Svédország, ahol görög a 
fűszeres és fekete a pincér. Viszont minden apró 
részletet ugyanúgy megfigyel, mint gyerekkorá-
ban Óbudán.

A humanista tanúságtévő pedig mindig többet 
mond, mint mások. Egyszerűen azért, mert nem 
ideológiákra és koncepciókra, hanem a vele szem-
ben álló emberre figyel, legyen az a bátyját bújtató 
„Kovács bácsi” 1944-ben a Fő téren vagy Krisztosz, 
a fűszeres egy svéd külső kerületben.

Az óbudai piac, amelyről ez a fejezet szól, a Kórház 
utca mellett volt (a múlt idő nem elírás). Itt találko-
zott Óbuda a körülvevő falvak világával. A vidék 
parasztjai jöttek zöldségeikkel, gyümölcseikkel, 
ha idény volt. Paradicsom- és görögdinnye- hegyek 
emelkedtek. Élő csirkék, kacsák, libák és halak. 
Disznóságok nagy választékban. De a magyar 
puly ka még csak a britek étele. A bulgárok értettek 
legjobban a zöldséghez meg a gyümölcshöz, leg-
alábbis azt mondja a hagyomány.

Alkudni alkudtak, de nem volt udvariatlan vi-
lág. Nem kiabálták, hogy ide jöjjenek és még kevés-
bé, hogy oda ne.

Egyre többen tudtak rendesen magyarul, nél-
külözhetetlen nyelv lett, mert Óbuda népeinek ak-
kor már ez – nem a német – volt a lingua franca. 
Magyarul beszélt a tót a svábbal. A német a svábo-
ké volt. (Meg az órásé és a nagymamáé.) A bulgá-
rok már évszázadok óta Magyarországot lakják, de 
Bulgáriába még ma is hazamennek. Az óbudai piac 
a nyelvek káosza, a kultúráké és a vallásoké, de ezt 
is csak Stockholmban vette észre az órás fia.

Az óbudai viseltes házakat kezdték bontani, és 
helyüket lelketlen építmények foglalták el. (A hábo-
rú után aztán jött a teljes kapituláció, a kétezer éves 
város vége.) Az órás fia tudja, mi a tuberkulózis, a 
nedves lakás, a munkanélküliség, hogy először jön 
a gyomor és aztán a kultúra. Mégis siratja (nem visz-
szasiratja!) a régi Óbudát, a magyarok előttit.

A piac mellett kör alakú fabarakkban minden-
fajta üzlet. Deutsch órásboltja volt az egyik. Amikor 

a sváb paraszt vagy a kalauz elromlott órájával a mi 
órásunkhoz betért, miután meghallotta a javítási 
díjat, átszaladt még a Deutsch-hoz, hátha ő olcsóbb. 
A két piaci rivális megmustrálta egymást a zsidó 
templomban.

A mi órásunk boltja nem a kőbarakkban volt, 
hanem egy piaccal szembeni kőházban. Négy üzlet 
állt egy sorban. A Vörösvári út sarkától sorolva: hen-
tes, drogista, órás, textiles. A hentes előtt az utcán 
újságárus, a drogista előtt fekete kút, pontosabban 
csap. Pumpálni kellett, kezdetben nem jött semmi 
a nyílásból, aztán vulkánszerűen tört ki a vízözön. 
Hűsítő forrás a kánikulában, csavargók és méltósá-
gos asszonyok szomját oltó ingyenes és jóízű ivóvíz. 
A budapesti vízműveknek párja nem volt.

Az órás fia vizet ivott, reggel tejeskávét vagy 
kakaót. Ha meg volt fázva, forró teát, nagymamája 
kis rummal ízesítette. A messzi hűvösvölgyi kert-
helyiségben málnaszörp szolgálta a családi ünne-
pélyességet.

Csak egy avatatlan mesélheti el az óbudai utcá-
kat, utakat, sikátorokat, járdákat, járdaszigeteket az 
óbudai zsidók nélkül. A zsidókat az órás fiának ta-
pasztalata és emlékei favorizálják. Sváb honfitársak! 
Mikor jön a pápista regény, német nyelvű prédiká-
ciókkal, szagos misékkel, búcsúkkal, venyigékkel, 
kuglizással, sramlival, söröskriglikkel? Színtelen, 
tarka, vörös és barna svábokkal. Álomszép, kihí-
vó lányokkal. Miről pletykáztak a vénasszonyok a 
mise után? De a zsidók is kiérdemelnek egy mellék-
mondatot. Ned woa?

G u l y á s  M i k l ó s :  Ó b u d a i  u t c Á k  ( r é s z l e t )
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Egy Óbudán tartózkodó bécsi katonatiszt a 
drogista sváb hölgyet kívánatosnak találta, udva-
rolt neki. (Az órás fia néha elkísérhette a hölgyet 
vásárolni. Egyszer vadászt vett, máskor ementáli 
sajtot. Két ételfajtát, ami az óráséknál ismeretlen 
volt. Mintha tiltott gyümölcs lett volna.) Az osztrák 
gyakran bement a drogistához, a drogista az órás 
szomszédhoz, az órás a drogista szomszédhoz, az 
osztrák az óráshoz. Az osztráknak szeretnie kellett 
– vagy szerette – az órást, különben meggyűlt volna 
a szépséges drogistával a baja.

Akkor bevezették az urak, hogy zsidók csak 
bizonyos meghatározott időben vásárolhattak a pi-
acon. Sárga csillagot nem kellett viselni, de az óbu-
dai piacon mindenki ismert mindenkit, különösen 

az órást, aki nagy cégtáblán is közhírré tette zsi-
dósan hangzó nevét, ami magyarán azt jelentette, 
hogy ő szereti az Istent. Az órás a piaci zsidóidő-
pontot biztos megalázónak tartotta, és ezért lett a 
Wehrmacht katonatisztje a bevásárló. A kifutófiúja.

Az órásnak mindig volt inasa, majd segédje, 
nem ritkán rokonok. (Kiszipolyozta őket, vérüket 
szívta. Kapitalista! Osztályidegen! Boltját az óbu-
dai piacnál a háború után lefoglalták, ami hozzá-
járult, hogy könyvünk hősét – az órás kisfiát – nem 
vették fel az egyetemre. Nem állt a káderlapon, 
hogy nagypapája tímár volt egy hatalmas újpesti 
gyárban, és megölték a kapitalista savak és gázok, 
nagyanyja meg szegény sorsú varrónő. Elvtársak, 
mutassatok egy munkásszármazásúbbat nála!)

Zsidó, de jó ember – definiálta az órást egy tég-
lagyári munkásnő. Ez se állt a szolgálati lapon.

Segédje ebben az időben nem volt rokon. Az órás 
fia sose látta, vagy emlékezetéből kitörölte. Nyilas 
volt az istenadta. Lopott mesterétől, mint a szarka. 
Ez a megítélés pártos, mert ez az órás és nem füg-
getlen bíróság véleménye. Ezekben az időkben egy 
zsidó feljelentése valószínűleg nem vezetett objek-
tív ítélethez. És ide kívánkozik – mert valahol állnia 
kell –, hogy mindenki áldozat volt. Leginkább a zsi-
dók. De az ügyészek, bírók, ügyvédek is. A bakók. 
A Don-kanyarhoz hurcolt bakákról, a málénkij ro-
botról, a szibériai hadifogolytáborokról, a kitelepí-
tésekről majd az óbudai svábokról szóló regényben 
fogunk olvasni.

Ki írja majd meg az óbudai cigányokról szóló 
históriát?

Egyszer az órás kisfia óvodája felett, a Szent 
József-templomnál alacsonyan elrepült egy 
Messerschmitt, a Harmadik Birodalom híres repü-
lőgépe. Az órás fia a homokozóban hisztérikusan 
bőgni kezdett. Honnan tudta, hogy a pilóta nem 
szereti őt?

B o g a  B á l i n t:  E g y  b a r át  e m l é k e

G U L Y Á S  M I K L Ó S  H A L Á L Á R A

1938. január 31-én Óbudán megszületett a Gottlieb 
Dezső nevű zsidó órás második gyermeke, aki a 
Miklós nevet kapta, ami a görög niké, győzelem 
szót rejti magában. Szokás szerint a megfelelő nap 
után a közeli zsinagógában megtörtént a körülme-
télés. A kis gyermek nevetve-sírva nézett szét ebben 
a sárkánytojásokat kiköltésre melengető világban, 
ahol nemsokára valóság lett a numerus clausus, az 
Anschluss és a kristályéjszaka. Néhány év múlva 
csak a még nem teljesen kihalt, de akkor tiltott em-
beri szeretet óvta meg a sárkánytojások kikelt mag-
zatainak halált hozó táborától. Jehovát dicsérhette 
volna, de igazán istenhívő nem lett soha. Később a 
másik terrorisztikus hatalom nem engedte, hogy az 
értelem papja legyen, ezért elszökött a szabad világ-
ba, és a könyvterjesztés apostolává vált. 1984-ben a 
stockholmi városi könyvtár főosztályvezetője lett.

1938. január 31-én a baarni Soestdijk-palotában 
megszületett Vilma holland királynő unokája, 
Julianna trónörökös első gyermeke, aki leány volt, és 
május 12-én a hágai Szent Jakab templomban keresz-
telőjén a Beatrix nevet kapta, ami latinul boldogot je-
lent. A kislány nevetve-sírva nézett szét a királyi lak 
fényében, talán érezte, hogy egyszer majd ő lesz a ki-
rálynő. Két év múlva a sárkányfiak lerohanták hazáját, 
és a királyi család Angliába menekült. Honfitársnőjét, 
Anna Frankot Jehova nem tudta megmenteni. 1945 
után visszatérve hazájukba már minden békésen zaj-
lott. 1980-ban királynővé koronázták.

Miklós a kultúra határokat nem ismerő ter-
jesztésében eltelt élete után, 2013. április 20-án 

eltávozott e földi világból. Beatrix 2013. április 30-
án nyugodt uralkodás után visszavonult, és átadta 
királyi trónusát elsőszülött fiának.

Vajon győztesnek érezhette magát Miklós, és 
vajon boldognak érezhette magát Beatrix életük 75. 
éve után az áprilisi záró napokban?

65 évvel ezelőtt ismertem meg Miklóst, akkor ke-
rült abba az iskolába, ahová én jártam. Az általános 
iskola felső osztályait együtt jártuk, éppen az ország 
kommunistába fordulása idején, amikor az én bíró 
apámat (horthysta bíró) és az ő órás apját (kiskapi-
talista) lehetetlenné tették. Selmeci utcai házukba 
többször gyülekeztünk baráti összejövetelre, men-
tünk a tőlük pár háznyira lévő Óbuda moziba, ahol 
eleinte, az 1940-es évek végén még amerikai filme-
ket játszottak, de utána már a szovjet filmeké volt a 
főszerep. A gimnáziumba is együtt kerültünk, bár 
ide bekerülni származásunk miatt egyikünknek 
sem volt könnyű. A közelebbi kapcsolat ekkor ala-
kult ki köztünk, és azután is végig megmaradt.

1953 szilveszterét, talán életem első szilvesztere-
zését náluk töltöttem. Teltek a gimnáziumi évek latin 
és magyar tanárunk klasszikus humán szemléletet 
sugárzó aurájában – mindez a Rákosi-éra legvadabb 
esztendeiben. Az ő irodalmi érdeklődése elmélyült, 
szélesedett. Ő vitt el egy felejthetetlen Füst Milán-
előadás meghallgatására. 1956-ban, a kommuniz-
mus erjedésének kezdetén érettségiztünk. Hruscsov 
detronizálta Sztálin emlékét. Kezdték átírni a tör-
ténelemkönyveket: Sztálingrád mellett már hallot-
tunk El-Alameinről is, megjelent a személyi kultusz 


